
मिल्क टी 
िण्डलावाणी 

कुनपैमन कुराको मवकासको आधार 
केलाई िामनन्छ होला ? यमि 
मवकास पमन सापके्ष हनु्छ भन ेनपेाली 
रंगिञ्चको स्वरुप हाम्रो कालिा आएर 
मवकससत हुुँिछै भन्िा अत्यमुि होला 
मक नहोला ? 

लािो सियिेसि असभनते्रीको रुपिा 
काि गरीरहकेी िण्डला मिएटरकी 
सिस्य सजृना अमधकारील े नाटक 
मनिेशनको जिको गिछैछन ् यसपाली 
। िामि रासिएका प्रश्नहरुको जवाफ 
यमि सकारात्मक आउुँछ भन े
सजृनशीलताको नतेतृ्व हस्तान्तरणिा 
िण्डलासभत्र रसिएको अको फड्को हो 
जस्तो लाग्छ िलाई –नाटक ‘मिल्क 
टी’ । 

आधमुनक नपेाली रंगकिमिा िण्डलाल े
अत्यन्त ै रुिाएको िीज हो –

यवुापसु्ताहरुको ‘नतेतृ्व र न्यारेमटभ्स’ 
। यो सनु्िर प्रजातान्त्न्त्रक अभ्यासल े
हािीलाई कालान्तरसम्म जीमवत 
राख्निेा हािी मवश्वस्त छौं । 
नाटककी मनिेशक सजृनालाई 

शभुकािना र िशमकहरुलाई हामिमक 
मनिन्त्रणा । 

–राजन िमतवडा 

 

नाटकको बारेिा 

आफ्नो इच्छा, आकाकं्षा र हकैिल े
बाुँिकेा िामनसहरुको ठूलो जिात यो 
शहरिा छ । यीिध्य े कमतपयलाई 
‘राम्रा अमन सजृनशील’ भमनन्छ भन े
कमतपयलाई ‘सम्भ्रान्त र कूलीन’ 
भमनन्छ  । यस्त ैजीवन बाुँच्न िाहन े
िमहलाहरुप्रमत भन े यो शहर क्ररु छ 
। उनीहरुलाई सिाजल े मिन े
मवशषेणको मवरोधिा रोइलोेे गन ुम यस 
नाटकको ध्यये होइन, त्यही भएर त्यता 
नजाउुँ , िलू प्रसगंमतर आउुँ ।  

शहरकी एक्ली िमहलाल े ऐना हनेम 
छोडकेी छछन ्। आफूलाई सिनाउन 
नसक्न ेऐना हने ुमको साटो उनी आफ्ना 
शब्दहरु पन्त्छछन । आफ्ना भावना 
र मविारहरुिा उनी आफ्नो अनहुार 
िोन्त्छछन ् । उनको जीवन उनल े
रोजकेो िधु सियाजस्त ैछ, िल्लो तर 
पमन िीठो । जीवनिा जवमजस्ती 
घोसलएको सिनी उनलाई िन पिनै । 



उसो त उनलाई सियापसल पमन उती 
िन पिनै । शहरका सियापसल र 
त्यहाुँ हनु ेताइुँ न तईुँका मटप्पणीहरु 
ल ेमबगारेका िपु्र ैजीवनहरुको उिाहरण 
उनी स्वयि ्मिन्त्न्छन ्।  

जीवन बाुँच्नकुो आफ्नो िहत्वाकाकं्षा ती 
िमहलािा जीमवत ै छ र अको 
उिेकलाग्िो कुरो पमन छ (नाटकको 
सस्पने्स भएकोल े ि िोन्त्िन)। 
यमतबलेा ि िलै ेनभटेकेी पारीजातलाई 
सम्भ्झन्छ ु । मतनी भन्त्िन ् रे –

‘.....अन्त्यिा गएर मपन्त्िनपैछम र यो 
पमन कुन ै अमनवायम छैन । एक्लो 
बाुँच्न समकन्छ, एक्लो !’ 

िलाई मकन मकन ‘सयुोगवीर’जस्त ै
लाग्यो नाटक ‘मिल्क टी’ ।   

–सोिनाि िनाल 

शभुकािना 

आठ कक्षािा पछन ेएउटी सानी केटी 
डबलीिा आ’को महज ैजस्तो लाग्छ । 
तर यिािम अमघ बढकेो छ । उनल े
यसबीििा िपु्र ैनाटकहरु िलेीसकेकी 
छछन ् । धरे ै नाटकहरु हरेीसकेकी 
छछन ्। नाटकका मनकै मकताबहरु 
पढीसकेकी छछन ्। नाटकिा हनुपुन े
कुराहरु बझुीसकेकी छछन ् । उन ै
सानी केटी सजृना अमहल े हािीिाझ 
आफ्नो मनिेशकीय प्रस्तछुेतस्वरुप 

‘मिल्क टी’ सलएर आएकी छछन ्। 
नपेाली रंगिञ्चको सक्षमतजिा एउटा 
ईटा िमपएको छ । मतिीिा रंगकिम 
जागीरहोस ्। िरेो शभुकािना । 

–पषु्कर गरुुङ 

डबली मिएटर 

मनिेशकीय 

सवमप्रिि ि धन्यवािबाट शरुु गनम 
िाहन्छ ु । िरेा बाआिा, जसको 
कारणल ेि आज यो पथृ्वीिा छ ु। 
िण्डला मिएटर नपेाल, जसल ेिलाई 
बाि ेसन ेहात मियो । िरेो बढुा, 
जसल े हरेक िुुःिसिुिा मियो र 
िलाई बसलयो बनायो । मवशषे 
धन्यवाि ती िामनसहरुलाई, जसल े
िलाई ‘ि’ बन्न सहयोग गरे र त ि 
आज ‘मिल्क टी’ बनाउन सफल भए 
। र, अन्त्यिा िरेा गरुुहरु पषु्कर 
सर र अनपु सरलाई सन्त्म्भ्झन िाहन्छ ु
। 

नाटक मनिेशन गन ुम भनकेो ‘आफुलाई 
िन लागकेो काि गन ुम हो’ जस्तो 
िलाई लाग्छ । हािीहरु जमहल ेपमन 
वास्तमवक जीवनिा गनम नपाएको काि 
नाटकको िाध्यिबाट गरीरहकेा हनु्छौ 
। यसपटक पमन िलाई गनम िन 
लागकेो काि सलएर तपाईहरुलाई 
भटे्िछै ु। ि अनसभज्ञ छ ु–हाम्रो यो 



भटेघाटको ‘इम्भ्प्रसेन’ कस्तो रहन ेहो 
? उसो त िलाई काि गिाम गल्ती 
गनम िनपछम तामक त्यमह गल्तीलाई 
सच्याउुँि ैअको काि गनम सकुँ ेु । 
पमहलो मनिेशनका लामग यही नाटक 
छान्न े गल्ती पछामड िामहुँ िरेो 
‘महरोइक’ िछरत्र सजम्मवेार छ । िरेो 
यही िछरत्रको बलतागतल े न ै नाटक 
तयार भएको छ । अब सब ै
तपाईहरुको हातिा छोडकेो छ ु । 
हरेेर प्रमतमक्रया मिन ुहोला र अको कुरा 
िन नपरेिा भटेरे सल्लाह, सझुाव र 
प्रमतमक्रया मिनहुोला । यसल ेआउिा 
मिनिा हािीलाई काि गन ेहौसला र 
प्ररेणा मिसलरहोस ्। धन्यवाि । 

–सजृना अमधकारी 

 

िञ्चिा 

लमुनभा तलुाधर, सजृना अमधकारी, 
सलुक्षण भारती, प्रिेवषाम, रेनकुा काकी, 
छरयर राई, अनपु न्यौपान े र आसशष 
मघमिरे 

 

नपेथ्यिा 

िञ्च पछरकल्पनाुः सजृना अमधकारी 

मनिामणुः हिु मबसी, सागर मबसी, अनपु 
न्यौपान े

साजसज्ाुः सजृना गहतराज र मकशोर 
नपेाल 

प्रकाश पछरकल्पनाुः सलुक्षण भारती 

पछरिालनुः अमंकत िड्का 

प्रामवमधक सहयोगीुः आयान िड्का, 
मिलन काकी, मकरण श्रषे्ठ, अनपु 
न्यौपान ेर रोमहत पौडले 

ध्वमन पछरिालनुः छरयर राई र अनपु 
न्यौपान े

पोष्टर फोटोुः आभाष किामिायम 

पोष्टर मडजाइनुः इुँमगहोपो कोइुँि 
सनुवुार 

पने्त्न्टङ आमटमस्टुः जया शिाम 

बजार व्यवस्थापनुः पषु्कर काकी, 
अमंकत िड्का, छरयर राई, इुँमगहोपो 
कोइुँि सनुवुार 

लिेकुः सलुक्षण भारती 

मनिेशन सहयोगीुः आसशष मघमिरे 

मनिेशकुः सजृना अमधकारी  

 

हामिमक आभारुः  

िसेलन पराजलुी, प्रतीक्षा कट्टले, सनुील 
पोिरेल, मनशा शिाम, प्रकाश 
िाुँिवारकर, प्रिोि काकी, सरोज 
अयामल, लोकेन्द्र लिेक, केमनपा ससहं, 



उिशे तािाङ, रोशा बस्नते, रुिी श्रषे्ठ, 
टकेराज पराजलुी, नवीनबाब ु गरुुङ्ग, 
ल्याव ५ का मवद्यािीहरु र नाटकिा 

अटाएका - नअटाएका सम्भ्पणू म 
कलाकारहरु 

 

  

 

 


